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 الخالصة
شمال مدٌنة الموصل ( كم5 )والتً تبعد طبقت التجربة فً محافظة نٌنوى فً منطقة الشالالت 

و  4/ حٌث تمت الزراعة بتارٌخ , فً تربة طٌنٌة 0 20وخالل العروتٌن الربٌعٌة والصٌفٌة للعام 
نفذت التجربة باستخدام القطاعات العشوائٌة الكاملة ووفق التجربة . لكال العروتٌن على التوالً 6/7

تضمنت الدراسة ثالثة أصناف من نبات زهرة الشمس  .العاملٌه داخل قطع منشقة وبثالثة مكررات
, (ـه/Nكغم00 و  80و  60)ثالثة مستوٌات من السماد النتروجٌنً , (لوس, ازور, منكرٌن)

 :وتم التوصل إلى النتائج التالٌة( النضج الفسٌولوجً والنضج التام)وموعدٌن لنضج األقراص الزهرٌة 
عنوٌا فً صفتً وزن ألف بذرة والوزن النوعً للبذور فً أشارت النتائج إلى تفوق الصنف منكرٌن م

قرص ونسبة الرطوبة فً البذور فً العروة /وفً قطر القرص الزهري وعدد البذور, العروة الربٌعٌة
. بٌنما تفوق الصنف ازور معنوٌا فً صفتً حاصل البذور ونسبة الزٌت عند العروة الصٌفٌة, الصٌفٌة

ومرحلة  هـ/Nكغم 80مرحلة النضج الفسٌولوجً عند المستوى بلغت بذور محصول زهرة الشمس 
أعطت الزراعة فً العروة الربٌعٌة أعلى حاصل من البذور . هـ/Nكغم 00 النضج التام عند المستوى 

: بلغ أعلى معدل معنوي لحاصل البذور عند التداخل. ونسبة الزٌت عند مرحلة النضج التام للبذور
 .النضج التام ولكال العروتٌن × هـ/Nكغم 00 ×  الصنف ازور

 
المقدمة 

التابع للعائلة النجمٌة  Helianthus annuus .L ٌعد محصول زهرة الشمس  
Asteraceae إذ ٌمتاز زٌته بقٌمة غذائٌة عالٌة تصل نسبته . أحد المحاصٌل الزٌتٌة المهمة فً العالم

اء الزٌت على نسبة عالٌة من فضالً عن احتو%  50فً بذور بعض األصناف المحسنة إلى أكثر من 
ٌتأثر نمو  ,( Lide , 99) على التوالً% 66,2و %  ,25حامضً االولٌك واللٌنولٌك تصل إلى 

 والبٌئٌة وعملٌات خدمة( األصناف)وإنتاجٌة هذا المحصول بالعدٌد من العوامل منها الوراثٌة 
ذي له دور كبٌر فً زٌادة كمٌة وال المحصول المختلفة منها التسمٌد والسٌما التسمٌد النتروجٌنً

فً تجربة ألربعة مستوٌات من السماد ( 0 20)وآخرون  Soleimanzadehإذ وجد الحاصل 
هـ تفوق معنوٌاً فً قطر /كغم 200هـ أن المستوى /Nكغم  200و 50 و 00 و  50النتروجٌنً 

 (هـ/طن 4,54)وحاصل البذور ( قرص/بذرة9,6 9)قرص /وعدد البذور( سم6,2 )القرص الزهري 
وٌمر محصول زهرة الشمس بمرحلتٌن من النضج األولى هً مرحلة النضج الفسٌولوجً وٌلٌها , 

فٌعرف النضج الفسٌولوجً على أنه الفترة الزمنٌة التً تصل فٌها بذور زهرة , مرحلة النضج التام 
ونسبة الزٌت فٌها % 40الشمس إلى أفضل وزن لها وأعلى نوعٌة إذ تبلغ نسبة الرطوبة فً البذور إلى 

ومن المؤشرات األخرى للنضج الفسٌولوجً  تحول لون , (ب2004,وآخرون Kaya% )40-35إلى 
وآخرون  Kaya؛  Anfinrud , 997)ظهر القرص الزهري من اللون األخضر إلى اللون األصفر 

أما عالمات النضج التام فً محصول زهرة الشمس عندما ٌتحول ظهر القرص الزهري ,(ب2004
وتصل نسبة الزٌت فً البذور إلى % 4 -0 لى اللون البنً وتتراوح نسبة الرطوبة فً البذور مابٌن إ

40-45( %Robinson , 983 ؛Johnson  وJellum , 972.) (Kaya 
عدة أصناف لالحاصل والصفات النوعٌة استجابة معرفة مدى  ىإلتهدف الدراسة  (.ب2004,وآخرون

مستوٌات مختلفة من السماد العروتٌن الربٌعٌة والصٌفٌة ل من زهرة الشمس عند زراعتها فً
. النتروجٌنً والجنً عند موعدٌن للنضج وتأثٌر ذلك فً زهرة الشمس

 

                                            
 
 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً 

 2 20/    6/ 25وقبوله    2 20/ 3/ 20بحث  تارٌخ تسلم ال



 البحث وطرائقه مواد 
كٌلومتر شمال مركز مدٌنة الموصل وخالل  5 أجرٌت الدراسة فً منطقة الشالالت والتً تبعد 

أخذت نماذج مختلفة من تربة الحقل من عمقٌن , 0 20راعً العروتٌن الربٌعٌة والصٌفٌة للموسم الز
م خلط نماذج العمقٌن وحللت فً مختبرات التربة تسم (  60  –30: ) والثانً ( 30 -صفر: ) األول

( 982 )وآخرون  Pageالتابعة لمدٌرٌة زراعة نٌنوى حٌث تم تحلٌل الصفات الفٌزٌاوٌة وفق طرٌقة 
 .( )وكما هو مبٌن فً الجدول 

 وللعروتين الربيعية والصيفية الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة حقل الدراسة ( 1)الجدول 
 

المواسم                       
 الصفات  

 الصٌفً الربٌعً 

 40,20 42,65 %طٌن 

 39,25 75, 4 %غرٌن 

 20,55 5,60  %رمل 

 مزٌجٌه طٌنٌة سلتٌه طٌنٌةنسجه التربة  

 69,  50,  % المادة العضوٌة

 32,00 32,50 %كربونات الكالسٌوم 

 39,20 36, 3 (كغم / ملغم ) النٌتروجٌن الجاهز

 9,20 3,90 (كغم / ملغم ) الفسفور الجاهز 

 327,60 207,60 (كغم / ملغم ) البوتاسٌوم الجاهز 

 pH 7,  7,3تفاعل التربة 

 0,23 0,69 (  m /dS)التوصٌل الكهربائً 
 

وبضمنها قناة للري داخل كل لوح ( م3,5× م 4) 2م4 الوحدة التجرٌبٌة الواحدة  بلغت مساحة
وأخر م والمسافة بٌن مرز 2,5أربعة مروز, طول المرز الواحد على كل وحدة تجرٌبٌة  تحتويو

على  ةوالصٌفً ةالربٌعً ةالزراع لموعدي 6/7و  4/ الحقل بتارٌخ  تم زراعة البذور فً. سم70
سم  5 بذرة فً الجورة واجري خف للنباتات عندما وصل ارتفاعها إلى ( 4أو  3) بزراعة, التوالً

وأضٌف السماد الفوسفاتً على شكل , سم بٌن نبات وأخر 25بإبقاء نبات واحد فً كل جوره وبمسافة 
هكتار عند أعداد األرض للزراعة / كغم فسفور 80وبمعدل (  P2O5% 48)سوبر فوسفات ثالثً 

هكتار /كغم بوتاسٌوم 40وبمعدل (   K2O%  48)ي على شكل كبرٌتات البوتاسٌوم والسماد البوتاس
, خالل موسم نمو النبات التعشٌب الٌدوي وكما اجريحسب حاجة النبات على الري  تم. عند الزراعة

 2لتر لمقاومة الحشرات القارضة ومبٌد البتانول بمعدل / مل  2وقد تم الرش بمبٌد سوبر سٌرٌن بمعدل 
لتر لمقاومة تعفن الساق وتم تغطٌة أرض الحقل بشبكة عند مرحلة التزهٌر لحماٌتها من هجمات  /مل 

ٌوم  03 بعد )  2/7 تم أجراء الحصاد عند مرحلة النضج الفسٌولوجً للمحصول بتارٌخ , الطٌور
, ٌعٌةوذلك للعروة الرب( ٌوم من الزراعة  22 بعد )عند مرحلة النضج التام  7/ 3وفً ( من الزراعة

وذلك عند ( ٌوم من الزراعة 04 بعد ) 0 / 8 أما فً العروة الصٌفٌة فقد اجري الحصاد بتارٌخ 
عند مرحلة النضج التام لألقراص ( ٌوم من الزراعة20 بعد )   /3مرحلة النضج الفسٌولوجً وفً 

 من أقراص الوحدة% 75وقد تم أجراء الحصاد لألصناف الثالثة فً وقت واحد عندما وصلت 
: وشملت عوامل الدراسة , نضجالتجرٌبٌة إلى مرحلة ال

, ازور , منكرٌن : تم اختٌار ثالثة أصناف تركٌة من محصول زهرة الشمس وهً  :-األصناف 
لوس واألصناف الثالثة هً أصناف تستخدم أساسا الستخراج الزٌوت وتم الحصول علٌها من الشركة 

 العامة للمحاصٌل الصناعٌة  
,  80,  60: تم استخدام ثالث مستوٌات من التسمٌد النتروجٌنً وهً :-روجينيالتسميد النت

وعلى ( ناتروجٌن %  46) هكتار والذي تمت إضافته على شكل سماد الٌورٌا / كغم نتروجٌن  00 
. دفعتٌن األولى نصف الكمٌة عند الزراعة أما الدفعة الثانٌة فقد تم  أضافتها بعد شهر من الزراعة 

تمت دراسة موعدٌن لنضج بذور أقراص محصول زهرة الشمس وهما الموعد  :- ضجموعد الن

من ظهر القرص الزهري إلى %  50عند النضج الفسٌولوجً والذي تم تحدٌده عند تحول : األول 
عند النضج التام والذي تم تحدٌده : والموعد الثانً %   40اللون البنً وكانت نسبة الرطوبة فً البذور



%.  0 من ظهر القرص الزهري إلى اللون البنً وكانت نسبة الرطوبة فً البذور%  00 عند تحول 
وبثالثة مكررات وتم تنفٌذها فً الحقل ( 2×3×3)معاملة  8 اشتملت التجربة لكل موعد زراعة على 
  Factorial Experiment Within Siplt – plotsباستخدام تجربة عاملٌة داخل قطع منشقة

ووضعت مستوٌات ( 980 ,الراوي وخلف هللا )  RCBDلقطاعات العشوائٌة الكاملةووفقا لتصمٌم ا
والتوافق بٌن األصناف وموعد النضج فً القطع ( Main plots)السماد النتروجٌنً فً القطع الرئٌسة 

(.   Sub plots)الثانوٌة 
كل مكرر أخذت خمسة نباتات من كل وحدة تجرٌبٌة وبصورة عشوائٌة من المرزٌن الوسطٌٌن ل

   :-دراسة الصفات التالٌة   وتم 
قـٌـس بالسـنتمـتر للـجزء الـمتضمن لألزهــار (: سم ) قـطر القـرص الـزهري  - 

القــرصٌة 
.  تم تفرٌط وعد البذور لخمسة أقراص من كل وحدة تجرٌبٌة :قرص/عدد البذور -2
 .بذرة بواسطة مٌزان حساس 000 قدر وزن : بذرة  غم 1000وزن  -3
 00 تم اخذ عٌنة عشوائٌة من البذور وزنها  :مئوية للرطوبة في البذور النسبة ال -4

تم تجفٌفها و ,غم من كل وحدة تجرٌبٌة ومن البذور التً تم تفرٌطها من القرص الزهري بعد الحصاد
ولمدة ثالثة أٌام وتم حساب النسبة المئوٌة للرطوبة فً البذور وفق  °م70فً الفرن فً درجة حرارة 

 :لتالٌةالمعادلة ا

 =البذور فً للرطوبة المئوٌة% 
 للبذور الجاف الوزن  –للبذور الرطب الوزن

× 00 
 للبذور الرطب الوزن

 

لتر ثم   تم تقدٌر هذه الصفة بأخذ اسطوانة حجمها (: هكتوليتر/كغم)الوزن النوعي  -5
الوزن  ساس وقدر ملئه بالبذور الجافة من بذور كل وحدة تجرٌبٌة  وبعد ذلك وزنت البذور بمٌزان ح

 :النوعً للبذور وفقا القانون التالً

 =الوزن النوعً للبذور
 00 ×وزن لتر من البذور 

 000 
 

Ozer)  2004وآخرون( 

 
 

وذلك بتقدٌر الحاصل الكلً للبذور لجمٌع (: هكتار/ طن )حاصل البذور الكلي  -6

 .كتار الواحد النباتات فً كل وحدة ثم احتسب بعد ذلك على أساس حاصل البذور هلل
    Soxhletقدرت بواسطة جهاز : النسبة المئوية للزيت -7

 

 =للزٌت فً البذور%
 وزن العٌنة بعد الغسل –وزن العٌنة قبل الغسل 

× 00 
 وزن العٌنة قبل الغسل

األصناف والتسمٌد النتروجٌنً للصفتٌن قطر  :حللت البٌانات بطرٌقتٌن أوال على أساس عاملٌن
األصناف والتسمٌد النٌتروجٌنً : وعلى أساس ثالثة عوامل, قرص/عدد البذورالقرص الزهري و

وزن ألف بذرة وحاصل البذور والوزن النوعً للبذور ونسبة الرطوبة ونسبة : وموعد النضج للصفات
  (.  SAS ,200)الزٌت فً البذور

 

النتائج والمناقشة 
ود فروقات معنوٌة فً تأثٌر عدم وجإلى  (2)ٌوضح الجدول  :قطر القرص الزهري        

وهذه النتٌجة ال تتفق  فً العروة الربٌعٌة األصناف والسماد النتروجٌنً والتداخل بٌنهما فً هذه الصفة
Killi (2004 )وSoleimanzadeh  هذه تفوق الصنف منكرٌن معنوٌاً فً  بٌنما (.0 20)وآخرون
سم وبنسبة 7,8 أعطى أعلى معدل بلغ  إذ فً العروة الصٌفٌة صفة مقارنة بالصنفٌن ازور ولوسال

أن االختالف فً قطر القرص الزهري قد ٌعود أساساً ( سم6,6 )مقارنة بالصنف لوس % 7,2زٌادة 
( 2004)وآخرون  Ozerإلى االختالفات الوراثٌة بٌن األصناف فً هذه الصفة وهذه النتٌجة تتفق مع 

لم ٌالحظ أٌة فروقات معنوٌة فً هذه و, (  20)وآخرون  Hussiainو ( 2005)وآخرون  Ekinو 
وآخرون   Hussiainالصفة عند إضافة السماد النتروجٌنً وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما توصل إلٌه

بلغ أعلى معدل معنوي لصفة قطر  فقد أما التداخل بٌن األصناف والتسمٌد النتروجٌنً ,(  20)



سم وبنسبة زٌادة 8,03 وكان مساوٌاً  (هـ/Nكغم 80× الصنف منكرٌن )القرص الزهري عند تداخل 
 .(سم6,3 ( )هـ/Nكغم 80× الصنف لوس )مقارنة بالتداخل % 3,5 

 

هو أحد المكونات المهمة لحاصل البذور وٌتحكم فً هذه الصفة عوامل و :قرص/عدد البذور
وجٌنً والسماد النتر صنافباألهذه الصفة  تأثرإلى عدم ( 3)وٌشٌر الجدول , وراثٌة وبٌئٌة مختلفة

وهذا ٌدل على أن كل عامل من عوامل الدراسة قد سلك سلوكاً  عروة الربٌعٌةالفً والتداخل بٌنهما 
وفً العروة  .Cheema(2005)و  Khaliqتأثٌره فً هذه الصفة وهذه النتٌجة ال تتفق مع بمستقالً 
قرص /د البذورلعدأعلى معدل  كانتفوق الصنفٌن ازور ومنكرٌن معنوٌاً فً هذه الصفة والصٌفٌة 

وٌعزى ( قرص/بذرة  74)مقارنة بالصنف لوس % 3 لصنف ازور وبنسبة زٌادة لقرص /بذرة 840
تأثير   ( :-2)الجدول سبب التفوق إلى طبٌعة العوامل الوراثٌة المحددة لقطر القرص الزهري للصنف 

حصول زهرة لم( سم)األصناف و التسميد النتروجيني والتداخل بينهما في قطر القرص الزهري 
الشمس للعروتين الربيعية والصيفية 

 

 العروة الصٌفٌة العروة الربٌعٌة

مستوٌات السماد 
 هـ/النتروجٌنً كغم

متوسط التسمٌد  األصناف
 النتروجٌنً

متوسط التسمٌد  األصناف
 النتروجٌنً

 لوس ازور منكرٌن لوس ازور منكرٌن

60 
 9,57 
 

 9,47 
 

 8,97 
 

 9,33 
 

 7,83 
 ب أ

 6,97 
 ب أ

 7, 7 
 ب أ

 7,32 
 

80 
20,67 
 

 9,64 
 

 9,40 
 

 9,90 
 

 8,03 
 أ

 6,50 
 ب أ

 6,27 
 ب

 6,93 
 

 00 
20,23 
 

 9,00 
 

 9,23 
 

 9,50 
 

 7,53 
 ب أ

 7,43 
 ب أ

 6,37 
 ب

 7,   
 

 متوسط تأثٌر الصنف
20, 6 
 

 9,37 
 

 9,20 
 

 
 7,80 

 أ

 6,97 

 ب

 6,60 

 ب
 

%.  5الصف الواحد الٌوجد بٌنها فروقات معنوٌة وتحت مستوى احتمال  األحرف المتشابهة ضمن العمود أو* 

ٌستنتج ( 2006)وآخرون  Bakhtو ( 2005)وآخرون  Ekinهذه النتٌجة تتفق مع  ازور و
فً صفة عدد من الجدول نفسه أن زٌادة مستوٌات النتروجٌن المضافة إلى التربة أثرت سلبٌا 

قرص وبنسبة /بذرة 844هذه الصفة بلغ لهـ أعلى معدل /Nمكغ 60أعطى المستوى  بٌنماقرص /البذور
والذي لم ٌختلف معنوٌا عن المستوى  (قرص/بذرة 767)هـ /Nكغم 80مقارنة بالمستوى % 0 زٌادة 
قد ٌعزى السبب إلى زٌادة قطر القرص الزهري عند نفس المعاملة وهذه النتٌجة تتفق ,  هـ/Nكغم 00 

كما بلغ أعلى (   20)وآخرون  Hussiainو ( 0 20)وآخرون  Soleimanzadahمع كل من 
قرص /بذرة   9هـ وكان مساوٌاً إلى /Nكغم 60×معدل معنوي لهذه الصفة عند تداخل الصنف ازور

  (.قرص/بذرة  70( )هـ/Nكغم 00 × الصنف لوس)مقارنة بالتداخل % 30وبنسبة زٌادة 
 قرص/عدد البذورلتداخل بينهما في تأثير األصناف و التسميد النتروجيني وا  ( :-3)الجدول 

لمحصول زهرة الشمس للعروتين الربيعية والصيفية 
 العروة الصٌفٌة العروة الربٌعٌة

مستوٌات 
السماد 

النتروجٌنً 
 هـ/كغم

متوسط التسمٌد  األصناف

 النتروجٌنً

متوسط التسمٌد  األصناف

 النتروجٌنً

 لوس ازور منكرٌن لوس ازور منكرٌن
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متوسط تأثٌر 
 الصنف

 398 
 

 373 
 

 373 
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%.  5الواحد الٌوجد بٌنها فروقات معنوٌة وتحت مستوى احتمال  األحرف المتشابهة ضمن العمود أو الصف* 
 

إلى وجود فروقات معنوٌة فً صفة  للعروة الربٌعٌة -(4)تشٌر نتائج الجدول  :وزن ألف بذرة 
غم وبنسبة زٌادة   ,58لهذه الصفة بلغ  وزن وزن ألف بذرة حٌث أعطى الصنف منكرٌن أعلى

سبب التفوق إلى عوامل وراثٌة متعلقة بالصنف وغم 7 ,52 مقارنة بالصنف لوس الذي بلغ% 38,  
ولٌس هنالك أي تأثٌر معنوي لكل من , (2007)وآخرون  Lauretiوهذه النتٌجة تتفق مع , نفسه

 Hussiainالنتروجٌن وموعد النضج فً صفة وزن ألف بذرة وهذا ال ٌتفق مع ما توصل إلٌه 
اف مع التسمٌد النتروجٌنً تأثٌراً معنوٌاً فً هذه أظهر التداخل الثنائً لألصن, (  20)وآخرون 

غم وبنسبة زٌادة 59,83وكان مساوٌاً ( هـ/Nكغم 80× الصنف منكرٌن )الصفة إذ تفوق التداخل 
غم وهذا 58, 5والذي كان مساوٌاً ( هـ/Nكغم 00 × الصنف لوس )مقارنة بالتداخل % 5,99 

قد أدى إلى زٌادة فً وزن ألف بذرة ( هـ/Nكغم 80)بمعدلٌشٌر إلى أن إضافة السماد النتروجٌنً 
غم 58,33وكان مساوٌاً ( النضج التام× الصنف منكرٌن )بلغ أعلى معدل للتداخل . للصنف منكرٌن
غم   ,52الذي كان مساوٌاً ( النضج التام× الصنف لوس )مقارنة بالتداخل % 93,  وبنسبة زٌادة 

بالتزهٌر وبالتالً فان طول الفترة من التزهٌر وحتى  وقد ٌعزى ذلك إلى أن هذا الصنف كان مبكراً 
فٌستنتج من الجدول أن , أما فً العروة الصٌفٌة.النضج التام أدى إلى زٌادة امتالء البذور وزٌادة وزنها

 60فً هذه الصفة إذ أعطى المستوى  أدى إلى تأثٌر سلبًمستوٌات السماد النتروجٌنً  زٌادة 
هـ بلغ /Nكغم 80مقارنة بالمستوى% 6,58غم وبنسبة زٌادة 63,53هـ أعلى معدل بلغ /Nكغم
وقد ٌعزى السبب إلى أن زٌادة مستوٌات السماد النتروجٌنً أدى إلى زٌادة حجم المجموع ( غم 59,6)

لم وهذه النتٌجة , بذرة ألفالخضري على حساب المجموع الثمري مما انعكس ذلك سلبا على وزن 
 .Awed (20 0)و  Osmanو Killi (2004 )و ( 2004)رون وآخ Ozer تتفق مع ماتوصل إلٌه
تفوق معنوي فً وزن ( النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم 60× الصنف لوس)أظهر التداخل الثالثً 

الصنف لوس )مقارنة بالتداخل %  29,3غم وبنسبة زٌادة 67,67حٌث كان مساوٌاً إلى , ألف بذرة
وهذا ٌعنً أن إضافة النٌتروجٌن بكمٌات قلٌلة ( غم52,33( )النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم 80×
. أدى إلى اإلسراع من النضج الفسٌولوجً للصنف لوس ( هـ/Nكغم60)

أن تأثٌر األصناف العروة الربٌعٌة إلى  ( –5)تبٌن النتائج الجدول  :نسبة الرطوبة في البذور
وبة فً البذور بلغت فً هذه الصفة كان معنوٌا حٌث أعطى الصنف ازور أعلى معدل لنسبة الرط

وآخرون  Kayaوهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه %( 20,94)مقارنة بالصنف منكرٌن %  24,6
كما بٌن الجدول نفسه إلى عدم وجود فروقات معنوٌة , (2007)وآخرون  Rondaniniو ( أ2004)

نضج الفسٌولوجً تصل أقراص زهرة الشمس إلى مرحلة ال. لتأثٌر السماد النتروجٌنً فً هذه الصفة
% 35-30و% 30-45, (Browne , 978% )30عندما تصل نسبة الرطوبة فً البذور

(Anfinrud, 997 ) النضج الفسٌولوجً أعلى معدل معنوي لهذه الصفة بلغت  موعدإذا حقق

وقد ٌعزى سبب زٌادة نسبة الرطوبة فً البذور إلى أن %( 4,82)مقارنة بالنضج التام % 9 ,40
( 2/7 )بذور فً مرحلة النضج الفسٌولوجً لدرجات حرارة الجو قلٌلة إذ تم الحصاد فًفترة تعرض ال

 Kayaوهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه كل من ( 7/ 3)مقارنة بالنضج التام الذي تم حصاده فً
أظهرت , (2008)وآخرون  Hernandezو( 2007)وآخرون  Rondaniniو ( أ2004)وآخرون 

النضج × الصنف ازور )و ( هـ/Nكغم 60× الصنف ازور )للمعامالت  التداخالت الثنائٌة
تفوقا معنوٌا على باقً التداخالت الثنائٌة فً ( النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم 60)و ( الفسٌولوجً

وٌشٌر التداخل  .على التوالً% 42,78و  43,33و  26,08نسبة الرطوبة فً البذور حٌث بلغ 
× هـ /Nكغم 60× الصنف ازور )عنوي لهذه الصفة بلغ عند المعاملة أن أعلى معدل م إلى الثالثً

إلى  للعروة الصٌفٌة –للجدول نفسه وتشٌر النتائج %. 47,50وكان مساوٌاً إلى ( النضج الفسٌولوجً
تفوق الصنفٌن منكرٌن وازور معنوٌاً على الصنف لوس فً هذه الصفة إذ أعطى الصنف منكرٌن 

وقد ٌعزى سبب التفوق إلى طول فترة %( 22,94)رنة بالصنف لوس مقا% 26,03أعلى معدل بلغ 
بسبب  زٌادة نسبة الرطوبة فً البذور)النمو الخضري لصنف ازور وبالتالً تأخر نضج البذور

مقارنة باألصناف األخرى وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه ( انخفاض درجات الحرارة عند الحصاد
Kaya  و ( أ2004)وآخرونRondanini  كما ٌبٌن الجدول نفسه إلى عدم وجود , (2007)وآخرون



النضج  كما ٌبٌن الجدول نفسه إلى أن موعد, فروقات معنوٌة لتأثٌر السماد النتروجٌنً فً هذه الصفة
وهذه %( 8,46)مقارنة بالنضج التام % 40,93الفسٌولوجً أعطى أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 

, (2008)وآخرون  Hernandezو ( أ2004)وآخرون  Kayaالنتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه 
× الصنف منكرٌن )و ( هـ/Nكغم 80× الصنف منكرٌن )وأظهرت التداخالت الثنائٌة للمعامالت 

النضج × هـ /Nكغم 80)و ( النضج الفسٌولوجً× الصنف ازور )و ( النضج الفسٌولوجً
و 28,42فً نسبة الرطوبة فً البذور إذ بلغ تفوقا معنوٌا على باقً التداخالت الثنائٌة ( الفسٌولوجً

وٌبٌن التداخل الثالثً إلى أن أعلى معدل معنوي لهذه , على التوالً% 43,06و  94, 4و  43,6
وكان مساوٌاً إلى ( النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم 80× الصنف منكرٌن )الصفة بلغ عند المعاملة 

48,33.% 
إلى وجود العروة الربٌعٌة  ( –6)الواردة فً الجدول أشارت النتائج  :الوزن النوعي للبذور 

فروقات معنوٌة بٌن األصناف إذ أعطى الصنف منكرٌن أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 
وقد ( هٌكتولٌتر/كغم 32,80)مقارنة بالصنف ازور % 70,  هٌكتولٌتر وبنسبة زٌادة /كغم36,64

مما أدى إلى زٌادة انزالق البذور وتقلٌل ٌعزى سبب التفوق إلى انخفاض نسبة الرطوبة لنفس الصنف 
ولم تؤد إضافة السماد النتروجٌنً إلى حدوث فروقات , الفراغات بٌن البذور وزٌادة وزنها النوعً

وآخرون  Ozerمعنوٌة فً صفة الوزن النوعً للبذور وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما توصل إلٌه 
هٌكتولٌتر وبنسبة /كغم36,57وكانت مساوٌة إلى  فً هذه الصفةتفوقت معاملة النضج التام , (2004)

الصنف )أظهر التداخل الثنائً  (.هٌكتولٌتر/كغم32,49)مقارنة بالنضج الفسٌولوجً % 2,55 زٌادة 
تأثٌراً معنوٌاً فً صفة الوزن النوعً للبذور وكان مساوٌاً ( هـ/Nكغم 60× منكرٌن 
( هـ/Nكغم 60× الصنف ازور )التداخل مقارنة ب% 7,64 هٌكتولٌتر وبنسبة زٌادة /كغم37,20

وكان مساوٌاً ( النضج التام× الصنف منكرٌن )بلغ أعلى معدل للتداخل , (هٌكتولٌتر/كغم62, 3)
( النضج الفسٌولوجً× الصنف ازور )مقارنة بالتداخل % 26,93هٌكتولٌتر وبنسبة زٌادة /كغم38,60

النضج × هـ /Nكغم 00 و 80و60)معامالت كما تفوقت ال, هٌكتولٌتر/كغم 30,4الذي كان مساوٌاً 
وبلغ أعلى معدل معنوي لهذه الصفة  (النضج الفسٌولوجً× النتروجٌنً التسمٌد )على تداخالت ( التام

هكتولٌتر وبنسبة زٌادة /كغم36,63وكان مساوٌاً ( النضج التام× هـ /Nكغم 60)عند التداخل 
وهذا قد ( هكتولٌتر/كغم32,30( )سٌولوجًالنضج الف× هـ /Nكغم 60)مقارنة بالتداخل % 3,40 

بلغ أعلى . نبات وبالتالً زٌادة الوزن النوعً لهاـبذور بتقدم نضج الـتالء الـإلى زٌادة امذلك عزى ـي
وكان ( النضج التام× هـ /Nكغم 00 × الصنف منكرٌن )عند التداخل معنوي للوزن النوعً معدل 

 60× الصنف ازور )مقارنة بالتداخل % 36,68ادة هكتولٌتر وبنسبة زي/كغم39,87مساوٌاً إلى 
 العروة الصٌفٌة –نفسه نتائج الجدول  بٌنت(.هكتولٌتر/كغم7 ,29( )النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم

إلى عدم وجود فروقات معنوٌة فً تأثٌر كل من األصناف والتسمٌد النتروجٌنً وموعد النضج فً هذه 
الصنف منكرٌن )وأظهر التداخل , (2004)وآخرون  Ozerة وهذا ال ٌتفق مع ما توصل إلٌه الصف

هكتولٌتر /كغم37,67تفوقاً معنوٌاً فً صفة الوزن النوعً للبذور وكان مساوٌاً ( هـ/Nكغم  80×
 (.هٌكتولٌتر/كغم33,92( )هـ/Nكغم 00 ×الصنف لوس )مقارنة بالتداخل % 05,  وبنسبة زٌادة 

عدم وجود فروقات معنوٌة لتأثٌر األصناف الربٌعٌة العروة  ( –7)ٌبٌن الجدول  :حاصل البذور

والتسمٌد النتروجٌنً فً هذه الصفة وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما توصل إلٌه كل من 
Soleimanzadeh  و ( 0 20)وآخرونHussiain  وقد أعطى النضج التام . (  20)وآخرون

مقارنة بالنضج الفسٌولوجً  % 0,50 هـ وبنسبة زٌادة /كغم  8,6 20هذه الصفة إذ بلغ لأعلى معدل 
وهذه النتٌجة تتفق مع , الالزمة المتالء البذور وقد ٌعزى ذلك إلى طول الفترة, (هـ/كغم826,85 ) 

بلغ أعلى معدل معنوي Erbas (2005 )و  Baydarو ( ب2004)وآخرون  Kayaكل من 
هـ /كغم2035,62الى وكان مساوٌا(هـ/Nكغم 80×الصنف لوس)عند التداخل الثنائًلحاصل البذور
كما , (هـ/كغم796,76 ( )هـ/Nكغم 80× الصنف ازور )مقارنة بالتداخل % 3,29 وبنسبة زٌادة 

هـ /Nكغم00 و النضج التام× الصنف منكرٌن: بلغ أعلى معدل معنوي لحاصل البذور عند التداخالت
أعلى معدل ( ج التامالنض× هـ /Nكغم 00 × الصنف ازور )وأظهر التداخل الثالثً  .تامالنضج ال× 

الصنف )مقارنة بالتداخل % 29,39هـ وبنسبة زٌادة /كغم 78,50 2لحاصل البذور وكان مساوٌاً إلى 
أن حاصل البذور فً نبات زهرة (.هـ/كغم683,70 ( )النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم 80× ازور 

رة الضوئٌة ودرجات الشمس ٌعتمد على عوامل عدٌدة منها وراثٌة كاألصناف ومنها بٌئٌة  كالفت



وقد وجد أن ارتفاع معدل درجات الحرارة , الحرارة وجاهزٌة التربة من النتٌروجٌن ورطوبة التربة
 Kaya)الشهري وزٌادة الشد الرطوبً خالل فترة التزهٌر ٌؤدي إلى انخفاض فً حاصل البذور 

عروة الصٌفٌة ال ( –7)وتشٌر النتائج الجدول  .(Erbas ,2005و  Baydar, ب2004, وآخرون
هكتار /إذ تفوق الصنف ازور فً حاصل البذور, إلى أن تأثٌر األصناف فً هذه الصفة كان معنوٌاً 

مقارنة بالصنف لوس والذي كان مساوٌاً % 6,90هـ وبنسبة زٌادة /كغم366,03 وكان مساوٌاً إلى 
ة تتفق مع ما توصل قرص وهذه النتٌج/وٌعزى ذلك إلى الزٌادة فً عدد البذور. هـ/كغم277,75 إلى 
وجود أٌة فروقات معنوٌة لهذه عدم ومن الجدول نفسه ٌالحظ  .Awed (20 0)و  Osmanإلٌه 

وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما  ,الصفة عند دراسة تأثٌر كل من عاملً السماد النتروجٌنً وموعد النضج
لتداخالت وقد أظهرت ا, (  20)وآخرون  Hussiainو ( 2009)وآخرون  Kayaتوصل إلٌه 

 و( هـ/Nكغم 00 × الصنف ازور ) تالتداخال تإذ أعط,الثنائٌة تأثٌرا معنوٌا فً هذه الصفة 
وٌعزى سبب التفوق إلى تفوق الصنف , أعلى معدل لهذه الصفة( النضج الفسٌولوجً× الصنف ازور )

لحاصل ة بلغت أعلى قٌمة معنوي. البذور قرص مما أدى إلى زٌادة فً حاصل/ازور فً عدد البذور
ٌشٌر . هـ/كغم3,65 4 وكانت مساوٌة إلى ( النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم80)عند المعاملة  البذور

 00 × الصنف ازور )عند التداخل  لهذه الصفة بلغالتداخل الثالثً إلى أن أعلى معدل معنوي 
ارنة بالتداخل مق% 35,72هـ وبنسبة زٌادة /كغم9 ,546 وكان مساوٌاً إلى ( النضج التام× هـ /Nكغم
(. هـ/كغم39,24  ( )النضج التام× هـ /Nكغم 80× الصنف لوس )

 
تعد بذور أصناف زهرة الشمس التً تحتوي على نسبة قلٌلة من القشرة ذات محتوى : نسبة الزيت

 ( –8)وتوضح النتائج الواردة فً الجدول  (.Vannozzi , 996و  Baldinia)عالً من الزٌت 
عدم وجود فروقات معنوٌة لهذه الصفة عند دراسة تأثٌر كل من األصناف والسماد العروة الربٌعٌة إلى 

 Osmanو ( 2007)وآخرون  Lauretiالنتروجٌنً وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما توصل إلٌه كل من 
محتوى البذور من الزٌت ٌعد من أفضل أن (. 0 20)وآخرون  Hussiainو Awed (20 0 )و 

وقد , (ب2004, وآخرون Kaya)لفسٌولوجً فً نبات زهرة الشمس المؤشرات لتحدٌد النضج ا
مقارنة % 4,37وبنسبة زٌادة % 32,93النضج التام أعلى معدل لهذه الصفة إذ بلغ  ت معاملةأعط

طول  بسبب ,نسبة اللب فً البذور زٌادةوٌعزى السبب إلى % 55, 3بالنضج الفسٌولوجً الذي بلغ 
وهذه  وبالتالً زٌادة تجمٌع الزٌت فً البذور فً مرحلة النضج التامالفترة الالزمة المتالء البذور 
إذ أعطى التداخل الثنائً , Erbas (2005)و  Baydarالنتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه 

 80)مقارنة بالتداخل % 33,02أعلى معدل معنوي لهذه الصفة بلغت ( النضج التام× هـ /Nكغم00 )
إلى  العروة الصٌفٌة –نفسه تشٌر نتائج الجدول  كما %(.30,40( )النضج الفسٌولوجً× هـ /Nكغم

بٌنما أعطى الصنف لوس اقل نسبة % 0 ,36 حٌث بلغت, تفوق الصنف ازور معنوٌاً فً هذه الصفة
وهذه النتٌجة تتفق مع , وقد ٌعزى السبب إلى عوامل وراثٌة متعلقة بالصنف نفسه%( 34,59)للزٌت

ولم ٌكن لكل من السماد النتروجٌنً (. 2007)وآخرون  Lauretiو Killi (2004 )ما توصل إلٌه 
وآخرون  Lauretiوموعد النضج أي تأثٌر معنوي فً هذه الصفة وهذا ال ٌتفق مع ما توصل إلٌه 

( هـ/Nكغم 80× الصنف ازور ) تالتداخال تكما أعط(.   20)وآخرون  Hussiainو ( 2007)
لزٌت عند التداخل لوبلغت أعلى نسبة  زٌت فً البذورأعلى نسبة لل (النضج التام× الصنف ازور )و

واقل نسبة عند % 37,20وكانت مساوٌة إلى ( النضج التام× هـ /Nكغم 80× الصنف ازور )الثالثً 
 %(.33,27( )النضج التام× هـ /Nكغم 60× الصنف منكرٌن )التداخل 
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ABSTRACT 



The experiment was conducted out at Al-AShalalat region (15 km ) north 

of Mosul during  spring and summer seasons in 2010, in clay soil . Planting 

dates were the on 1April and 6Jully for both spring and summer seasons 

respectively. The experiment was carried out using RCBD within split plot 

with three replications. The aim of this study was to study the effect of three 

levels of nitrogen  fertilizer (60, 80 and 100kg N/ha) and two maturity dates of 

head (Physiological and complete maturity) on the growth and yield of three 

sunflower varieties (Mangarin , Azur and Louse).The results showed that 

Mangarin variety was superior in 1000 seed wt and specific wt. of seeds in 

spring season, whereas no. of seeds/head and seed moisture percentage 

significantly increased in summer season. Azur variety had a high value in seed 

yield and oil percentage in summer season. Sunflower seeds reached 

physiological maturity with 80 kg N/ha and complete maturity with 100 kg 

N/ha. The highest seed yield and oil percentage were obtained by complete 

maturity treatment when sunflower was sown in spring season. The interaction 

between : Azur variety 100 Kg N/ha complete maturity gave the highest rate in 

seed yield for both seasons. 
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